
 ایهای رایانهصدور پروانه انتشار بازی دستورالعمل

 مقدمه: 

 هایبازی ملـی بنیـاد مهاساسـنا و اسـالمی شـورای مجلس 1365 سال مصوب اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت وظایف و اهداف قانون استناد به    

 شورای 5/5/1395 و 22/4/1395 مورخ 666و 665 جلسات اتمصوبو  بعدی اصالحات با فرهنگی انقالب عالی شورای 1385 سال مصوب ای،رایانه

 :شودمی ابالغ اجرا برای زیر شرح به ایرایانه هایبازی انتشار پروانه صدور دستورالعمل ،عمومی فرهنگ

 :روندمی کار به زیر مشروح معانی در دستور العمل این اختصاری عبارات تعاریف: .1

د واجا حقوقی یاص حقیقی اجازه انتشار یک بازی رایانه ای به گونه یا گونه های مشخص به اشخ موجب آنسندی است که به : پروانه انتشار -1-1

 .شرایط اعطا می شود

بیل: ای با پرداخت ریالی اعم از دریافت مستقیم یا غیرمستقیم وجه از قهای رایانهعرضه بازینشر و های عرضه تجاری: کلیه فعالیتنشر و  -2-1

 یس ارزش افزوده، کیف پول مجازی، تبلیغات، حق اشتراک و غیره.پرداخت شتابی، سرو

 اسـاس بر را ایرایانـه بازی یک به صمشخّ رده اعطای و ارزیابی سـازوکار که است نظامی: ایرایانه هایبازی سِنّی بندی رده و ارزیابی نظام -3-1

 .کندمی تعیین سِنّی مختلف هایگروه برای آن روانی و روحـی فرهنگـی، مخـاطرات

روه ای استفاده گای مزبور برنهای نشان دهنده مناسب بودن بازی رایاای است که اعطای آن به یک بازی رایانهرده: سنی بندی رده و ارزیابی  -4-1

صدور  است. ایرایانه ایهبازی سنی بندی رده و ارزیابی سنی مشخص از نظر مخاطرات فرهنگی، روحی و روانی برای کاربران، بر اساس نظام

 . منوط به ارزیابی و تخصیص رده بندی سنی است ایرایانه هایبازی انواع برای انتشار پروانه

 .شودیم تشکیل بنیاد در ای رایانه های بازی سنی بندی رده و ارزیابی منظور به به شرح مواد این دستور العمل کهی شورای: بندی رده شورای -5-1

 جلسات مصوب ایرایانه هایبازی سِنّی بندیرده و ارزیابی نظام براساس ایرایانه هایبازی به سِنّی رده تخصیص مورد در بندی رده شورای

 .کندمی تصمیم اتخاذ و دستور العمل مربوط عمومی فرهنگ شورای 5/5/1395 و 22/4/1395 مورخ 666و 665

 رفتار به حرکتی یا شنیداری دیداری، مندنظام العملعکس قابلیـت از حاصل جـذّابیّت بر مبتنـی آن کارکرد که ایرایانه برنامه: ایرایانه بازی -6-1

 انواع. گیرد قرار ستفادها مـورد یا شده تولید آموزش و سرگرمی تفریح، قبیل از منظور، هر برای که آن از اعم اسـت؛ انسـان چند یا یک

 .شوندمی محسوب اینهرایا بازی اقسام از نیز ویدئویی هایبازی و همراه هایدستگاه هایبازی، ایپیشانه هایبازی

 ی.هوشمند دست و دستگاه های همراه هاانکیارها، قابل اجرا در تلفن ایانهیرابازی موبایل: بازی  -7-1

ت ینکه ممکن اسانظر از ای که تولید یا پدید آوردن آن از ابتدا توسط شخص ایرانی صورت پذیرفته باشد؛ صرف بازی رایانه ایرانی:بازی  -8-1

ق بازی نهایتا حقو حوی کهنبخشی یا تمام آن در داخل یا خارج از ایران توسط متخصصین مختلف ایرانی یا خارجی پدید آورده شده باشد، به 

صورت بازی  غیر این در ی شود؛متعلق به تولیدکننده ایرانی بوده و قبال نیز در هیچ کشور دیگری در دنیا منتشر نشده باشد، ایرانی محسوب م

 ای، خارجی است.رایانه

 بـازی خود مهارت یا هنر ،دانش از استفاده با پدیدآورندگان، دیگر مشارکت با یا تنهایی به که حقیقی اشخاص یا شخص: آورندهپدید -9-1

 .اندکرده ایجـاد جدیـدی ایرایانـه

 توسعه، یا جدید ایرایانه ازیب ایجاد برای الزم امکانـات تـأمین با همراه پدیدآورندگان یا پدیدآورنده کارگیریبه: ایرایانه بازی تولید -10-1

 .است شده ایجاد قـبالً که ایرایانه بازی ویرایش یا ارتقاء

 رایانه ایهای شر بازیندستورالعمل صدور مجوز فعالیت  وفق حقوقی اشخاص به آن موجب به که است سندی: ایرایانه هایبازی نشر مجوز -11-1

 .شود می ای توسط بنیاد اعطا رایانه های بازی نشر زمینه در فعالیت اجازه



 .شودمی ذخیره کاربر استفاده مـورد دسـتگاه روی بـر که اسـت برخط بازی از بخشی: 1بازی کارخواه -12-1

 دسـتگاه روی بـر شـده ذخیره بازی کارخواه یا استفاده مورد دستگاه پویشـگر بـا آن ارتبـاط که اسـت ایرایانـه برنامه: 2بازی کارساز  -13-1

 . کندمی ممکن را برخط بازی اجرای شبکه، بسـتر در مزبـور،

 مکنم شبکه بستر در ربوطم کارساز بـه اسـتفاده مـورد دستگاه اتصال بدون آن اجرای که است ایرایانه بازی: (برخطبر بستر شبکه) بازی -14-1

 :از اعم نیست؛

 به بران،کار استفاده مورد ستگاهد پویشگر اتصال از استفاده بـا و هسـتند کارسـاز ایرایانـه برنامـه شـامل فقـط که ایرایانه هایبازی -الف

 .شوندمی اجرا مذکور کارساز

 به برکار استفاده مورد دستگاه لاتصا بر عالوه هاآن اجرای و هستند کـارخواه -کارسـاز ایرایانـه برنامـه شامل که ایرایانه هایبازی -ب

 . دارد نیز مذکور دستگاه روی بر کارخواه ذخیره به نیاز،  کارساز

 ارسازک با استفاده مورد دستگاه باطارت درصورت فقـط و ایرایانـه بازی کاربری رابط طریق از که امکاناتی: ایرایانه بازی برخط امکانات    -15-1

 یا مستقیم جهو اخذ مقابل در یـا گـانرای بـه کـه جدیـد ابزارهای یا هاقابلیّت قبیل از. است کاربران برای استفاده قابـل شـبکه، بسـتر در مربوط

 یکدیگر؛ با ایرایانه بازی کاربران تعامل شکل هر یا رقابت امکان شـدن فراهم یا شودمی اضافه ایرایانه بازی به مستقیم غیر

 ایرایانه ـازیب ارتبـاط بـه منـوط ای،رایانـه بـازی بـرخط امکانـات از استفاده که است ایرایانه برنامه: ایرایانه بازی برخط امکانات کارساز -16-1

 .است شبکه بستر در آن، با

 به انهپیش یا شود اجرا دستگاه نهما در نیز ایرایانه بازی کهآن از اعم است؛ ایرایانه بازی بـا آن، اصلی استفاده که است دستگاهی: پیشانه -17-1

 . شودمی اجرا آن در ایرایانه بازی که شود متصل دیگری دستگاه

ا از طریق صرف را درون خود ایبا  یک یا چند بازی رایانهانسـان  چنـد یا یک تعاملدستگاهی  است که  امکان : اتاقکی ایپیشانه دستگاه -18-1

 .هاپارک و ها ازیشهرب در دهش نصب ها و پیشانه های دستگاهفراهم می کند؛ مانند پیشانه دارای اتاقک، جایگاه یا ابزار اتصال برای کاربر  

 .است "portal.ircg.ir" نشانی به "ای رایانه های بازی ملی سامانه" منظور: سامانه -19-1

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مربوط بخش از دارنده مجوز عرضه: کننده عرضه -20-1

 .از بنیاد ملی بازی های رایانه ای نشر مجوز دارندهناشر:  -21-1

یا امکانات  ایرایانه بازی ارسازک یا و بازی کارخواه یا بازی حاوی پیشانه یا بازی دیجیتال حامل هاینسخه: ایرایانه بازی ینسخه قابل اجرا -22-1

 . شود ممکن ای رایانه بازی اجرای و استفاده امکان آن داشتن دراختیار با که ها آنبرخط 

 .ای رایانه های بازی ملی بنیاد: بنیاد -23-1

  شرایط الزم: .2

 رعایت به راجع کشور قوانین رعایت با ای رایانه های بازی ناشران و خود تولیدی آثار خصوص در ایرانی تولیدکنندگان یا پدیدآورندگان -1-2

شرایط،  به توجه با توانند می اتاقکی ای پیشانه ای رایانه هایبازی در حقوقی و حقیقی اشخاص همچنین و ای رایانه های بازی صاحبان حقوق

 .کنند دریافت انتشار پروانه  ،رده بندی سنی ارزیابی و تخصیصپس از و   دستورالعمل این آتی مواد در شده تعریف فرایندهای و مدارک

  مدارک الزم: .3

 :ایرانیای بازی رایانهپروانه انتشار برای  -1-3

                                                           
1 Client 
2 Server 



برداری یا و تکمیل تعهدنامه اصالت اثر و عدم کپییا کارت ملی پدیدآورنده تولید مدارک فعالیت ویا حسب مورد  مدارک مالکیت ناشر   -1-1-3

 ؛ ایای خارجی و به طور کلی رعایت حقوق مادی و معنوی بازی رایانهیانهرا هایمادسازی از بازی

 ؛(ایهای رایانهبازیدستور العمل صدور مجوز فعالیت نشر  6.4مطابق بند )ایرایانه بازینقشک یا  بندیبسته پیشنهادی طرح -2-1-3

 و یا تکمیل پرسشنامه.بازی  نسخه قابل اجرایارائه حسب مورد  -3-1-3

 : برداری آنو بهره و نصبخارجی  ای اتاقکیای پیشانهبازی رایانه انتشارپروانه  برای -2-3

 مجوز فعالیت مرتبط؛حسب مورد  -1-2-3

 ؛اشخاص حقوقییا مدارک ثبتی و کارت ملی مدیرعامل برای اشخاص حقیقی برای کارت ملی  -2-2-3

 .مرتبطمجوز واردات  -3-2-3

 :این دستورالعمل 2-3بند ای مرقوم در های رایانهبه جز بازی ،خارجی ایرایانه بازی انتشار پروانه صدور یبرا -3-3

 مورد درخواست و یا وکالت یا نمایندگی قانونی از ناشر خارجی خارجی ایبر حقوق مادی بازی رایانه ناشرمدارک مالکیت حسب مورد  -1-3-3

 ؛(گرددیا در ایران سرویس دهی می  می شود که نشر و عرضه تجاری خارجی انتشار رسمی بازی)صرفا برای توسط متقاضی

 ؛خارجی ایبازی رایانه نقشک یا بندیبسته پیشنهادی طرح -2-3-3

 .خارجی ایرایانه بازی به یا دسترسینسخه قابل اجرا  ارائه -3-3-3

و  ی پرداختهادرگاهای  و امکانات بر خط بازی رایانهای خارجی باید در زمان دریافت پروانه انتشار بازی رایانه )برخط(ناشران بر بستر شبکه -تبصره

های ها یا سامانهدرگاهامکانات، ای خود را به بنیاد اعالم کنند و در صورتی که پس از دریافت پروانه  نیز های  نشر و عرضه تجاری بازی رایانهسامانه

  رای نشر و عرضه تجاری بازی رایانه ای مورد استفاده قرار گرفت، بالفاصله بنیاد را از موضوع مطلع کنند.جدیدی ب

 مرجع صدور مجوز:  .4

العمل برای متقاضی واجد شرایط پروانه رعایت مقررات این دستور با ، بنیادس از ارزیابی و رده بندی سنی بازی های رایانه ای در شورای رده بندیپ

  کند.صادر میرا ای در ایران بازی رایانهیک یا چند گونه انتشار برای 

 : سایر مقررات .5

 سِنّی بندی رده و ارزیابی نظام اساس بر ایرایانه هایبازی به سِنّی رده تخصیص مورد در تصمیم اتخاذ برای ایرایانه بازی بندیرده شورای -1-5

 :شودمی تشکیل بنیاد در زیر اعضای از متشکل ایرایانه هایبازی

 ؛(شورا رییس) بنیاد؛ مدیرعامل -1-1-5

 ؛(شورا رییس نایب) بنیاد؛ ارزشیابی و نظارت معاون -2-1-5

 بنیاد؛ ایرایانه هایبازی سِنّی بندی رده و ارزیابی واحد مدیر -3-1-5

 نوجوانان؛ و کودکان فکـری پـرورش کـانون مـدیرعامل پیشـنهاد به ایرایانـه بازی امور کارشناس نفر یک -4-1-5

  سازمان؛ آن رییس پیشنهاد به اسالمی، تبلیغات سازمان نماینده -5-1-5

  مرکز؛ رییس پیشنهاد به مرکز، نماینده -6-1-5

 بنیاد. مدیره هیئت انتخاب به روانشناسی دکتری دانشنامه دارنده نفر یک -7-1-5

 نصـاب حـد و بندی رده شورای ساتلج تشـکیل نحوه و دبیرخانه تشکیل ترتیـب جملـه از ایرایانـه بازی بندیرده شورای داخلی نامهآیین -تبصره

 خواهد تصویب به شورا جلسه اولین در هاآن اختیارات و وظایف حدود و شورا تخصصی هایکمیسیون ترکیب و مصوبات اعتبار جلسات، رسمیت

 صدور تقاضاهای برخی یا ایرایانه بازی هایگونه برخی بـه سِنّی رده تخصـیص مـورد در تصـمیم اتخاذ تواندمی ایرایانه بازی بندیرده شورای. رسید

 . کند واگذار شورا تخصصی هایکمیسیون به را ایرایانه هایبازی برای سِنّی رده



 سایر و ایرایانه بازی ویرایش و تولید نشر، مؤسسات و هاشـرکت مدیران مسئولیّت نافی انتشار پروانه یا ایرایانه بازی سِنّی رده دریافت -2-5

 رخ ایشان ایرایانه بازی انتشار واسطه به که تخلف هرگونه مقابل در مربوط قوانین چهارچوب در اشخاص کلیه و نیست آنها دارنده اشخاص

 .دارند مسئولیّت دهد،

 . است ایرانی بازی مالکیت حقوق دارای آن شخص که است مدتی و میزان به دارندگان پروانه انتشار برای ایرانی بازی عرضه و نشر امکان -3-5

 کنندگان عرضه به مربوط سامانه های از یکی در خود بازی انتشار می تواند برای ایرانی، موبایل بازی ناشر یا کننده تولید یا ایرانی پدیدآورنده -4-5

 سنی بندیبازی رده انتشار از پیش ای،رایانه بازی برای و کنند تکمیل را ایرایانه هایبازی سنی بندی رده و ارزیابی نامهپرسش و تعهدنامه مجاز

 .کنند عرضه و نشر را خود موبایل بازی سپس و کنند دریافت اولیه

 به آن، تخصصی هایکمیسیون یا و ایرایانه هایبازی بندیرده شورای درو اعالم مجاز بودن بازی رایانه ای  دریافت شده سنی بندیرده تأیید -5-5

 موبایل بازی به سنی بندی رده تخصیص مردود بودن  اعالم و بود خواهد ایرانی موبایل هایبازی ناشران و تولیدکنندگان برای انتشار پروانه مثابه

 که به صورت برخط نیز قابل مشاهده است. است هاآن عرضه و نشر ادامه بودن مجاز غیر معنی به ای مرحله هر در

  فرایند: .6

 شوند: می منتشر( ها مارکت) مجازکنندگان  عرضه طریق از که ایرانی موبایلی های بازی برای -1-6

 ؛این دستور العمل 3موضوع بند  الزم مدارک بارگذاری و ها فرم تکمیل و عرضه کننده سامانه به ورود  -1-1-6

 ایرانی؛ موبایل بازی عرضه و نشر امکان و سامانه در اولیه سنی بندی رده مکانیزه تخصیص -2-1-6

 .نهایی رده بندی سنیاعطای  و در شورای رده بندی ایرانی موبایلی بازی سنی بندی رده و ارزیابی -3-1-6

 :اتاقکی ای پیشانه های بازی برای  -2-6

 درخواست؛ فرم تکمیل و سامانه به ورود -1-2-6

 ؛فعالیت مجوز بارگذاریحسب مورد  -2-2-6

 ؛یا مدارک ثبتی و کارت ملی مدیرعامل در اشخاص حقوقی حقیقیاشخاص  کارت ملی متقاضی برای  بارگذاری -3-2-6

 متقاضی؛ توسط دستگاه نصب عمومی محل آدرس مورد حسب و دستگاه اطالعات فرم تکمیل -4-2-6

 واردات؛ مجوز بارگذاری -5-2-6

 ای؛رایانه بازی سنی اولیه بندی رده و ارزیابی و  شده ارائه اطالعات کنترل -6-2-6

 و گمرک؛ از تجهیزات ترخیص برای اولیه موافقتنامه صدور -7-2-6

 . انتشار پروانه صدور و ای رایانه بازی سنی بندی رده و ارزیابی -8-2-6

 فوق(؛غیر از بازی های رایانه ای مرقوم در بندهای  به)کلیه بازی ها بازی های رایانه ای  سایربرای   -3-6

 آن و (نقشک آیکن) بازی رایانه ای و طرح بسته بندی و یا یا دسترسی به نسخه قابل اجرای بازیدرخواست و ارائه ورود به سامانه و تکمیل  -1-3-6

 رعایت حقوق بازی؛ ارائه مدارک مربوط به تکمیل تعهد نامه اصالت اثر و حسب مورد

 ارزیابی و رده بندی سنی بازی رایانه ای و صدور پروانه انتشار.  -2-3-6

تخصیص یا تخصیص و در صورت رد  است کاری روز 7  حداکثر در صورت تکمیل بودن مدارک  فوق هایفرایندکلیه  انجام تقریبی زمان -هتبصر

با ذکر  به عدم تخصیص رده بندی یا سطح بندی آنروز اعتراض خود را  10متقاضی می تواند ظرف مدت  رده بندی مشخص به یک بازی رایانه ای،

مستلزم کسب رده بندی گونه تغییر یا اصالح هر ومطرح در اولین جلسه شورای رده بندی اعتراض متقاضی مجددا دالیل و مستندات ثبت و اعالم کند. 

 .بندی استرأی از اعضای شورای رده پنج

 



 با .است عمل مالک فرهنگی هایفعالیت خصوص در کشور عمومی قوانین العمل، دستور این ، ابهام، اجمال یا نقصسکوت موارد در .7

مصوب بنیاد ملی بازی های رایانه  "نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات فعالیت های نشر بازی های رایانه ای" العمل دستور برابر متخلفان

 و "نمایند می مجاز غیر های فعالیت بصری و سمعی امور در که اشخاصی مجازات نحوه قانون"  2 و 1 مواد جمله از موضوعه مقررات و ای

 .شودمی برخورد کشور کل دادستانی مجرمانه مصادیق تعیین( کمیته) کارگروه فهرست "ز" بند

 پس این از و رسید شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد تصویببه  .................تاریخ در بند هشت در العمل دستور این .8

صدور پروانه های جدید مطابق دستورالعمل حاضر و  است منسوخهای قبلی مرتبط با موضوع این دستورالعمل ها و شیوه نامهکلیه دستورالعمل

 انجام می پذیرد.


